
Protokoł nr XXXI 

z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 2 marca 

2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 

1. 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

Ad. pkt.1 

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, 

że na sali obecnych jest 13 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały. 

1.Sprawy porządkowe. 

2.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr 

XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., 

2) podziału Gminy Michałowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

3) podziału Gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

4) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 13 

Przeciw             - 0 

Wstrzymało się- 0 

Porządek obrad XXXI nadzwyczajnej sesji został przyjęty. 

Ad. pkt 2.1 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 

roku. 

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki, następnie przedstawiła autopoprawki pana 

Wójta, które zostały zgłoszone w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu. 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy 

Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku z autopoprawką. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXI/390 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.2 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. 

Pani Idzikiewicz omówiła poszczególne załączniki, które stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXI/391 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 2.3 



Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

Pani Idzikiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Michałowice na stałe 

obwody głosowania. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXI/392 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 2.4 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Michałowice. 

Pan Wójt poinformował, że rada gminy corocznie do dnia 31 marca ma obowiązek określić w 

drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.  

Za przyjęciem    - 15 

Przeciw               -  0 

Wstrzymało się   - 0 

Uchwała Nr XXXI/393 /2018 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady, pani Elżbieta Biczyk, 

zamknęła obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.  

 

 

Protokołowała: 

Urszula Bejda 

 


